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Mervärde
Gemensamma värderingar
Fair play
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Viktiga händelser under året
Dunrossdagen
•
Konsolidering/kvalitetssäkring
•
Uppföljningsmöte och återkoppling med samtliga föreningar

Antal föreningar Stiftelsen stöder

Antal barn och ungdomar
69 848

51 163

55 407

74 235

60 117

35 801
30 362

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Utbetalt stöd

Antal lag per sport
I vissa föreningar ingår flera sporter

mkr

7,07
6,28

Basket
Innebandy

9 lag

32 lag

5,11

Bandy

4,27

4,30

4,32

2013

2014

2015

3,66

2 lag
Handboll
21 lag

Fotboll

2012

94 lag

4

2016

2017

2018

148 föreningar - Ett gemensamt hjärta! xx

Sammanfattning 2018

Inför 2019

Under 2018 har Stiftelsen i enlighet med verksamhetsplanen haft

Under 2019 kommer vi att genomföra ett arbete kring de nyckeltal

möte med samtliga föreningar i Dunrossfamiljen. Dessa möten har

som föreningarna skall lämna in. Bakgrunden till detta är att vi vill

givit en djupare förståelse för våra föreningars möjligheter och utma-

underlätta för föreningarna att lämna in rätt siffror, samtidigt som

ningar. Våra möten skapar också ännu bättre bedömningsunderlag

vi under åren har känt att det finns områden där vi behöver få en

vid förlängning av avtal. De mjuka värden som framkommer under

ökad förståelse kring hur våra föreningar fungerar. Detta kommer

våra möten kombineras med de siffror som föreningar rapporterar

också att påverka det system vi använder för uppföljning av våra

via sina nyckeltal. Med hjälp av dessa två faktorer har vi nu en bra

föreningar, vilket gör att även detta kommer att byggas om under

helhetsbild av våra föreningar och har bättre möjlighet att peka på

2019.

vad de kan förbättra och vilka som är föreningens riktiga guldkorn.

Vi kommer fortsätta med våra föreningsbesök och målsättningen

Antalet incidenter under året har varit fler än tidigare år. Vår över-

är att träffa alla föreningar minst en gång även under 2019, då vi

tygelse är att detta inte beror på att våra föreningar har blivit

såg ett stort värde i dessa besök och tror även att föreningarna

sämre, utan snarare på att allt fler människor som på ett eller

uppskattar dem.

annat sätt är engagerade i barn- och ungdomsidrott känner till

Vi har även ambitionen att under 2019 spela in en informationsvideo

vad Stiftelsen står för och vilka krav vi ställer på våra föreningar.

som vi skall tillgängliggöra för alla våra föreningar. Videon syftar till

Även om vi alltid hanterar de rapporter vi får till oss är vår första

att ge oss och föreningarna möjlighet att sprida varför vi gör det vi

uppmaning att parterna försöker hitta en lösning, i enlighet med vår

gör och vilka krav vi ställer på föreningarna.

problemlösningsmodell.
Incidenterna till trots ser vi positivt på hur våra föreningar arbetar
och noterar även att flertalet specialidrottsförbund allt tydligare
arbetar i samklang med Riksidrottsförbundets Vision 2025.
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Ordförande har ordet
Som jag många gånger nämnt tidigare är idrottssverige en hörnpelare i att få till ett stabilt och inkluderande samhälle. Inte minst
nu när Sverige känns så splittrat, är betydelsen av kamratskap,
MIN VISION FÖR
ETT INKLUDERANDE
SVERIGE ÄR ATT VI ALL A
RÖR PÅ OSS OCH ATT
IDROTTSFÖRENINGARNA
FRODAS.

kommunikation och gemensamhet,
oerhört viktig. Alla som idrottar vet
att man mår bättre av det, man får
energi genom att ge energi, man
får glädje genom att ge glädje. Allt
detta är en positiv spiral för alla de
goda krafter som finns i Sverige.

Min vision för ett inkluderande Sverige är att vi alla rör på oss och att
idrottsföreningarna frodas.
Stiftelsen Dunross & Co en viktig pusselbit
Stiftelsen Dunross & Co är här en pusselbit. Vi ger inte bara ekonomiskt stöd, utan vi ställer också krav på ansvarstagande och inkluderande värderingar hos föreningarna. På så sätt blir Stiftelsens krav
ett verktyg för ständigt förbättringsarbete vad gäller till exempel
ordning och reda i föreningens skötsel och ekonomi. Även vid
konflikter är vi ett påtryckningsmedel för att få föreningarna att se
och lösa dessa själva, så snabbt och bra som möjligt. Att Stiftelsens
logga står på matchtröjorna är för oss en garanti för att föreningarna
också utåt, på och invid plan, står för goda värderingar och fair play.
Dunrossdagen – att inspireras och lära av varandra
En sak som vi tror är särskilt viktigt, är att lära av varandra.
Leif Nilsson

Föreningssverige kan tyckas väldigt homogent, men det gäller att
vara ödmjuk i sin tro på att den egna lösningen alltid är den bästa.

Ekonomi i all ära – men ni är Idrottssveriges verkliga resurs och

Här fyller Dunrossdagen en viktig funktion, att låta oss inspireras

hopp

och lära av varandra och få lyssna på föredragshållare, vilka inte bara
ger inspiration, utan också viktig kunskap. För oss är Dunrossdagen

Till sist ett stort tack till alla er som engagerar er i Idrottssverige, det

unik och viktig.

är ni som gör huvuddelen av jobbet, vi är ödmjukt tacksamma för att
ni engagerar er. Det är ni som står för den starka och positiva energi

Ett slag för ordning och reda

som Sverige nu så väl behöver.

I år vill jag slå ett extra slag för ordning och reda. Hur tråkigt man än

Göteborg den 27 januari 2019

tycker detta är, hindrar det inte att detta arbete är oerhört viktigt.
Det är mot den bakgrunden man ska se att vi ställer krav på föreningarna att sända in sina nyckeltal*, för utan dessa blir det inga

Leif Nilsson

pengar. Utan goda rutiner och ordning & reda blir det förstås svårt

Ordförande

att fylla i sina siffror. Därför blir nyckeltalen det avgörande beviset
för om föreningen har koll på läget. För oss finns inga ursäkter goda
nog för att missa det här. För oss blir detta garantin för klubbens
kvalitet!

* Nyckeltal - läs mer på sidan 7.
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Stödansvarig har ordet
Sedan vi först sjösatte Dunrossmodellen 2007 har den i stort förblivit
densamma. Våra krav- och riktlinjer för föreningar har finjusterats
något under åren, men andemeningen har förblivit densamma och
har en stark koppling till FN:s barnkonvention och med det även
Idrotten vill. De föreningar vi stöttar har policys som på ett bra sätt
väver in våra värderingar och riktlinjer och vi är trygga med att våra
föreningar eftersträvar att deras egna policys efterlevs.
Vi ställer dock krav på våra föreningar på annat sätt än bara värdegrundsmässigt. Genom att kräva att föreningar lämnar in nyckeltal och genom att följa upp dessa nyckeltal ställer vi krav på att
föreningen har en administration som fungerar. Med hjälp av alla
föreningars nyckeltal kan vi jämföra och se inom vilka områden en
förening utmärker sig såväl positivt och negativt; detta kan vi sedan
förmedla till föreningen, vilket gör att de får underlag för att ytterligare stärka föreningen.
Sammantaget är vi övertygade om att det faktum att vi ställer krav
på våra föreningar är något som stärker dem. Att erhålla pengar utan
motprestation kan lätt leda till att man blir passiv och inte strävar
efter att hela tiden bli bättre.
Vår ambition att träffa våra föreningar en gång per säsong skapar
ytterligare en viktig faktor; tillit. Vi vill att föreningarna skall återkoppla till oss både goda saker som hänt, men även de som man har
problem med. Om föreningarna vågar agera öppet och medge när
det uppstår problem är det också lättare för oss att hantera, agera
och diskutera med föreningarna om vägar till förbättring.

Jan Juhlin

Sammantaget blir våra krav och strävan efter tillit det man önskar
av en familj. Vi skall kunna ställa krav på varandra, men vi skall också
våga medge när det blir fel och vi skall också vara öppna med när

ATT ERHÅLL A PENGAR UTAN

saker och ting fungerar väl. I de allra flesta av våra föreningar fung-

MOTPRESTATION K AN L ÄTT

erar det mesta bra, men allt kan självfallet bli bättre. Den som står

LEDA TILL ATT MAN BLIR PASSIV

stilla och är nöjd slutar att utvecklas.

OCH INTE STRÄVAR EFTER ATT

Vi har under året fått många förfrågningar från föreningar som vill

HEL A TIDEN BLI BÄTTRE.

vara en del av Dunrossfamiljen och vi kommer under 2019 diskutera
huruvida vi är redo att ta in fler föreningar. Vi vet vilken kravbild vi
har på våra föreningar och den kan vi även förmedla till de som är
intresserade. Om en familj skall växa gäller det att nya medlemmar
fungerar i samklang med övriga.
Vi är oerhört stolta över att kunna vara med att stötta den fantastiska kraft idrotten är och med 148 föreningar som med ett gemensamt hjärta verkar för barn- och ungdomars vård och fostran är vi
övertygade att vi tillsammans påverkar Sveriges framtid till det
positiva.

Jan Juhlin
Stödansvarig
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Stiftelsen Dunross-familjen
Alingsås HK

Huddinge Handboll

Kärra HF

Sundbybergs IK Fotboll

Alingsås KIK

Husqvarna FF

Kärra IBK

Surte IS IBK

Alvik Basket

Härryda HK

Kärra KIF

Särö IK

Askims IK

Hässelby SK FF

Landvetter IS

Särö Seahawks

Azalea BK

Högsbo Basketklubb

Landvetter Wings

Sävedalens IF

Backa HK

Hönö IS

Lerums IS

Torslanda HK

Backatorp IF

IBF Backadalen

Lindome GIF

Torslanda IK

Bergums IF

IBF Älvstranden

Lindome IBK

Tullinge Triangelpojkar

BK Heid

IBK Bergum

Lindås Waves IBK

Tungelsta IF

BK Häcken

IBK Kungälv

Lundby IF

Tyresö FF

Bollebygds AFF Handboll

IF Mölndal Fotboll

Lunden ÖBK

Tyresö HK

Bollstanäs SK

IF Warta

Mossens BK

Tölö IF

Dalen-KFF

IF Väster

Mölndal Bandy

Utbynäs SK

Duvbo IK

IFK Björkö

Mölndals IBF

Vallens IF

Eken IBK

IFK Fjärås

Mölnlycke IF

Vallentuna HK

Ekerö IK

IFK Viksjö

Nacka Wallenstam IBK

Warberg IBF

Enskede IK

IFK Örby

Nol IK

Varla IBK

Eriksbergs IF

IK Baltichov

Norsborgs IF

Västerhaninge IF

FBC Lerum

IK Kongahälla

Näsets SK

Västra Frölunda IF

FBI Tullinge Innebandy

IK Nord

Nödinge SK

Ytterby IS

Finlandia Pallo IF

IK Rössö

Onsala BK

Åkersberga BK

Floda BoIF

IK Sävehof

Onsala IBK

Årsta AIK HF

FOC Farsta

IK Zenith

Partille IBS

Åsa IF

Frölunda IBK

Ingarö IF

Qviding FIF

Älta IF

Fässbergs IF

Jitex Mölndal BK

Reymersholms IK

Älvsborg FF

GF Kroppskultur

Jonsereds IF

Romelanda UF

Älvängens IK

Grohed/Ljungskile

Järla IF FK

Rågsveds IF

Öckerö IBK

GT Söder Handboll

KFUM Borås Basket

Sannadals SK

Öckerö IF

Guldhedens IK

KFUM Central Basket

Sickla IF

Öjersjö IF

Gunnilse IS

KFUM Tyresö Basketbollklubb

Sjövalla FK

Önnereds HK

Hammarkullens Basketklubb

Kinna IF

SK Höjden

Örgryte IS FF

Hanvikens SK

Kista Sports Club KFUM

Slottsskogen/Godhem IF

Hemsjö IF

Kode IF

Solberga BK

Internationellt:

Hindås IBK

Knarrbacken FC

Spånga IS

Chiparamba

Hisingsbacka FC

Kullavik IF

Stenkullen GoIK

Hjuviks AIK

Kungsladugårds BK

Stenungsunds HK

Övrigt stöd:

HK Aranäs

Kungälvs HK

Stenungsunds IBK

BTK Linné

Hovås Billdals IF

Kvarnby Basket Breddförening

Stenungsunds IF

Våga va’ dig själv!!!

HP Warta

Kållered SK

Stuvsta IF

Lifvergren & Andersson
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Modellen som nyckel
Traditionell sponsring av idrottsföreningar brukar oftast inte inne-

att föreningen brister inom något av dessa områden löper de risk

bära några större åtaganden från föreningar, mer än att man placerar

att förlora delar eller hela stödet. Samtidigt ger modellen också

företagets logotyp på matchställ och/eller träningsoverall. Vi är över-

utrymme för att öka stödet till de föreningar som är starka inom

tygade om att en kravställd stödmodell är något som utvecklar och

dessa områden. Vår uppföljning av föreningar sker med hjälp grafer

stärker föreningarna. Det stöd vi delar ut till föreningarna kräver att

och genom att olika nyckeltal vägs mot varandra, vilket också gör det

föreningarna har ordning på sin administration, lämnar in nyckeltal och

lätt för oss att identifiera avvikelser. Nedan ett exempel på tabeller

följer de policys och värderingar som föreningen har antagit. I det fall

och diagram:

Kunskapsöverföring!
Många av de föreningar vi stödjer drivs fortfarande med ideella

uppgifter faller mellan stolarna. I Stiftelsen märker vi och är positiva

krafter, medan det även finns föreningar som har anställd personal.

när administrationen i en förening löper på trots skifte av personal.

Oavsett hur situationen för en förening ser ut, ser Stiftelsen det som

Vi är övertygade om att en väl fungerande administration ger en

centralt att den kunskap som en förening byggt upp genom åren

starkare förening, vilket i slutändan skapar ett lugn bland ledare och

förs vidare till nästa person som blir ansvarig för uppgiften. Förutom

därmed även borgar för en utökad verksamhet med ännu fler barn-

kunskapsöverföring är det därför även viktigt att föreningen har

och ungdomar som idrottar.

klart för sig vem som gör vad och när, för att på så sätt undvika att

Nyckeltal & GDPR
I samband med att GDPR infördes har Stiftelsen Dunross & Co sett
över hantering av uppgifter rörande ansökningar, men även rörande
publicering av fotografier i olika typer av informationsmaterial. Med
avseende på hantering av kontaktuppgifter kommer varje förening
i samband med att man lämnar in ansökan ange om man ej vill att
kontaktuppgifter till föreningen publiceras på Stiftelsens hemsida.
Med avseende på publicerade fotografier med personer kommer
Stiftelsen ej att publicera bilder där föreningen inte först har hämtat
in samtycke om publicering.
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Dunrossdagen
Alltsedan Stiftelsen inledde sitt arbete med att stötta föreningar har
vi blivit varse om att flera föreningar brottas med många liknande
utmaningar. En del föreningar hittar lösningar på sina problem,
medan andra fortfarande jobbar med att försöka hitta lösningen.
Vi är övertygade om att kunskapsöverföring mellan föreningar och
samverkan för en bättre idrott är en nyckel till framgång för hela
idrottssverige. Alla idrottsföreningar vi stödjer verkar för samma
mål; att värna och vårda våra barn- och ungdomars fostran. Genom
Dunrossdagen har vi därför genom åren skapat en plattform för
kunskapsutbyte.
Årets Dunrossdag hölls återigen på Arken Spa i Göteborg och i år
närvarande 229 personer. Under lördagskvällen bjöds på ett litet
förevent där 29-faldige landslagsmannen och ärkeängeln Torbjörn
Nilsson, berättade om sin syn på ledarskap samtidigt som han
berättade en del anekdoter från sin karriär.
Temat för själva Dunrossdagen var i år ”Starka barn” och då med
fokus på hur vi inom föreningslivet kan stärka barns självförtroende
och självkänsla. Johan Örtendahl pratade om hur vi kan stärka barns
självförtroende medan Serena Mon De Vienne pratade om självkänslan och hur man kan hitta en jämvikt i dialogen mellan vuxna
och barn. Återigen fick Dunrossdagen ett gott mottagande bland de
närvarande föreningarna samtidigt som det var några som ansåg att
ämnet var oerhört viktigt att diskutera men också svårt att applicera
i verksamheten. Vår ambition med Dunrossdagen är att besökarna
skall få med sig tankefrön hem för att förändra och förstärka före

Betyget för årets Dunrossdag blev 4,41: Även 2019 kommer

ningens verksamhet.

Dunrossdagen att hållas på Arken Spa.

TIDIGARE DUNROSSDAGAR
2017

2014

Dunrossdagen hölls på Arken Spa och temat för året var Effektivare

Öckerö med tema “Idrottsföreningar och sociala medier” och Enskede

förening. Föreläsningar av eldsjälsföreningen Grytgöls IK samt Klas

berättade om sitt arbete för breddidrott i Stockholm.*

Östberg ackompanjerade Michael Alphovs föreläsning, som sedan

2013

under eftermiddagen ledde till arbete i workshopformat. 200 delta-

Stenungsbaden med tema ”Toppning och Nivåanpassning”. Marie

gande. Betyg 4,56.

Clasgård berättade om Sportfronts olika utbildningspaket.*

2016

2012

First Hotell Billingehus i Skövde. Fokus för dagen var på
”Föräldrasamverkan” och hur man som förening kan jobba för att på

Nya Ullevi där Arne Falkbäck berättade om Stiftelsen Våga va dig

ett positivt sätt inkludera föräldrar i verksamheten. Arbetet under

själv. Per Lifvergren berättade också om sitt arbete kring missbruks

dagen leddes av Johan Fallby, och de cirka 180 närvarande represen-

frågor och Hasse Carlsson föreläste om det positiva ledarskapet.*

tanterna samverkade under workshopliknande former. Betyg 4,57.

* Åren 2012-2014 genomfördes ingen enkät, därav inget betyg.

2015
Stenungsbaden med tema talangbegreppet där Jesper Fundberg
föreläste om ”Talangutveckling eller talangavveckling” samt att
Kenth Hultström höll ett föredrag kring hans erfarenhet inom breddoch elitidrott. Betyg 4,51.
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Idrott och FN:s barnkonvention
I januari 2020 blir FN:s barnkonvention lag i Sverige, detta i syfte att

När vi i Stiftelsen formulerade de krav vi ställde på de föreningar vi

stärka barnens rättigheter i samband med bland annat idrottsakti-

stöttar tittade vi på såväl FN:s barnkonvention som Idrotten Vill. De

viteter. De fyra huvudprinciperna i FN:s barnkonvention är följande:

krav vi ställer på våra föreningar är därför i samklang med barnkon-

•

ventionen och vi känner oss därför trygga med att våra föreningar

Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen

redan arbetar utifrån huvudprinciperna i barnkonventionen.

får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som
befinner sig i ett land som har ratificerat den
•

Artikel 3 anger att det i alla åtgärder som rör barn i första hand
ska beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Begreppet
”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som
är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn
ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.

•

Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och
utveckling. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa
utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala
utvecklingen.

•

Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina
åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller
henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder
och mognad.

Våra idrotter och framtiden
Stiftelsen stödjer för tillfället föreningar inom fotboll, handboll,
basket, bandy och innebandy. Bakgrunden till att vi valt att fokuBAKGRUNDEN TILL
ATT VI VALT ATT
FOKUSERA PÅ DESSA
IDROTTER ÄR ATT
DET ÄR L AGIDROTTER
SOM DESSUTOM ÄR
REL ATIVT BILLIGA
ATT KOMMA IGÅNG
MED.

sera på dessa idrotter är att det är
lagidrotter som dessutom är relativt
billiga att komma igång med. Många
gånger får vi frågan om möjlighet till
stöd från föreningar med verksamhet
inom andra idrotter än de vi stödjer för
tillfället och självfallet hade det varit kul
och kunna bidra med mer. Samtidigt har
vi för tillfället valt att avgränsa oss till
dessa idrotter för att på så sätt kunna

få en bra förståelse för de utmaningar och möjligheter föreningar
inom dessa idrotter står inför. Fler idrotter innebär att vi riskerar att
tappa fokus.
Detta kan dock komma att ändras i framtiden, vilket även vårt beslut
om att för tillfället ej ta in fler föreningar kan komma att göra. Det
finns många föreningar runt om i Sverige som gör ett mycket gott
arbete för barn- och ungdomar, och många av dessa föreningar
skulle säkert passa väl in i Dunrossfamiljen. För oss är det dock
oerhört viktigt att eventuellt nya föreningar inte påverkar kvalitén i
vårt arbete. När och om möjligheten att expandera finns kommer vi
att meddela detta på vår hemsida.
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Dunrossmodellen
För att konkretisera vår inriktning har vi tagit fram Dunrossmodellen

”mitt i prick” om du så vill. De ska också vara dynamiska, så att

som symboliseras med nedanstående pil och spridningstavla:

medlens mervärde kan “multipliceras” genom de goda och ideella
krafterna i föreningar och organisationer. Det är det vi kallar Den
dynamiska faktorn. För att få tillgång till dessa medel ställer vi krav
på föreningen eller organisationen och att de skriftligen återkopplar
till Stiftelsen med bland annat nyckeltal.
Spridningstavlan symboliserar de organisationer och föreningar vi
söker. Deras verksamheter ska vara sådana att stöden kan likformas
och dupliceras. På så sätt kan uppföljning också ske på ett så effektivt sätt som möjligt i enlighet med ovan. På det sättet tror vi att de

Pilens skaft utgör de medel som Stiftelsen bidrar med. Av de medel

satsade medlen kan ge ett bra genomslag och spridning. Vi kallar det

som kommer in i Stiftelsen ska så nära 100 procent som möjligt

Den duplicerbara modellen.

komma ut till de projekt som vi satsar på. Här vill vi vara bäst i
klassen och har därför skapat ett uttryck som vid en första anblick

Vill du veta mer?

kan verka invecklat men egentligen är ganska enkelt. Målsättningen

På Stiftelsens webbsida, www.stiftelsendunross.se, kan du läsa mer

har vi benämnt Den avbräcksobefintliga ansatsen. Det betyder att

om vårt arbete, våra värderingar & stödkriterier och mycket annat.

målet är att alla medel som Stiftelsen får in oavkortat – utan att

Där kan du också finna vår stödpolicy i sin helhet.

kosta något på vägen – ska gå till det verkliga syftet: en meningsfylld tillvaro för barn och ungdomar.

Styrelsen

Pilens spets symboliserar projekten som vi satsar på. De tillskjutna

Ordförande Leif Nilsson (sittande till höger), Sven Norfeldt (sittande

medlen ska ge så mycket effekt som möjligt. Det ska ske genom

till vänster), Jörgen Persson (stående till vänster) och Tove Norfeldt

att projekten är fokuserade, effektiva och framförallt tydliga, eller

(stående till höger).
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Föreningar som bär Stiftelsen Dunross & Co’s logotype
har gett sitt löfte att följa nedan angivna kriterier.
Ingen form av så kallad toppning ska ske inom barnidrott till och med tolv år.
Med toppning avses i detta fall uppdelning av spelare under match och träning
baserat på kunnande och/eller mognad.
•
I äldre åldersklasser kan uppdelning under match och träning baserat på träningsflit och
kompetens ske förutsatt att alla bedöms utifrån samma grund och aldrig döms bort på förhand.
•
Föreningen ska aktivt arbeta för att ge barn och ungdomar förutsättningar och
möjligheter att utvecklas utifrån den egna kompetensen.
•
Ledare i föreningen ska uppträda som föredöme och ge barn- och ungdomar en positiv
relation till idrotten
•
Föräldrar med barn i föreningen ska uppträda som föredöme under aktiviteter i
föreningens regi.
•
Spelare i föreningen ska uppträda sportsmannamässigt på och vid sidan av planen.
•
Föreningen ska motarbeta all form av mobbning, sexism och rasism.
•
Föreningen ska följa Riksidrottsförbundets regler mot sexuella övergrepp.
•
Ingen form av användande av otillåtna prestationshöjande medel ska
förekomma inom föreningens lag.
•
Föreningen ska ha en barn- och ungdomspolicy som årligen presenteras för föreningens
ledare och som ledarna följer i sitt arbete med barn- och ungdomar.

